Beszélgetés Blank Dórival
A Cortaflex hatékonyságát már számtalan külföldi ajánlás igazolta. Nézzünk körül eredményes
lovasainknál, kipróbálták-e már a készítményt, és ha igen, milyen eredménnyel?
Első utunk a western lovaglás szakágába vezetett: Blank Dórát, a western szakág trail kategóriában
hétszeres, all-around kategóriában egyszeres, reining kategóriában pedig háromszoros magyar
bajnok lovas szakembert faggattuk terméktapasztalatairól.
K: Milyen tapasztalataid vannak Equine America termékekkel?
BD: Lassan 10 éve vagyok szinte állandó felhasználója az Equine
America Cortaflex termékcsaládjának. Az akkor 11 éves Quarter
Horse heréltem (Cute Eldorado Cody) küzdött – vélhetőleg a
versenysportból adódó – ízületi gyulladással, melyet gyakorlatilag a
Cortaflex rendszeres adagolásának köszönhetően teljesen
megszüntettünk. Ugyanez a ló egészen 16 éves koráig versenyzett
velem aktívan minden évben külföldön és hazai megmérettetéseken
egyaránt és soha, egyetlen hónapra sem kellett szüneteltetnünk a
közös edzéseket. 2011-ben Ifjúsági FEI Reining Európa Bajnokságon
indultam vele, ahol a mezőny legidősebb lovaként, akkor 15 évesen állt rajthoz és kérdés nélkül
engedték át a rendkívül szigorú FEI állatorvosi vizsgálaton. Ilyen idős, folyamatos reining tréningben
résztvevő lovaknál ez egyedülálló teljesítménynek mondható! /Cute Eldorado Cody eredményei:
Reining Szakág Junior Reining - Országos Bajnok 2007, 2009, 2010; 2010: NRHA Európa Bajnokság,
Givrins, Svájc: Rookie Reining (24 induló) 12. hely; AQHA Amateur All-Around Champion 2010, 2011,
2012; AQHA International Amateur Rookie of The Year 2010; AQHA World Show Qualifier 2010,
2011, 2012./
K: Egyéb terápiát alkalmaztatok a lónál ezen idő alatt?
BD: Semmilyen terápiára nem volt szükségünk! Ez a ló a gondosan felépített tréningnek és a Cortaflex
folyamatos, már jóval korábban elkezdett adagolásának köszönhetően semmilyen kiegészítő terápiát
nem igényelt. Maximálisan terhelhető állapotban volt, könnyed mozgás és rendkívül tiszta
lábszerkezet jellemezte, játszi könnyedséggel teljesítette ezt a hatalmas megmérettetést.
K: A Cortaflex termékcsalád mely formáját választottad? Milyen
szakmai érvek alapján és hogyan alkalmaztad?
BD: A Cortaflex hatékonysága oly mértékben meggyőzött, hogy
minden versenyző, saját lovammal etetem folyamatosan, egész évben
és klienseim állatainak is alkalmazzuk kinek folyamatosan (többek
között versenyfelkészülést végző lónak), kinek pedig (téli klasszikus
„ízületi recsegés” esetén) kúraszerűen.
A folyamatosan versenymanővereket végző lovaimnak (legyen az
saját vagy klientúrához tartozó állat) a Cortaflex HA Super Fenn
folyadékos kiszerelését etetem, melyet minden nap az általános
abraktakarmányhoz keverek. Por kiszerelését csak azóta hanyagolom,
mióta csapatomba egy válogatósabb ló is érkezett, aki csak a folyadékos kiszerelést fogyasztja
szívesen, így az összes delikvens ugyanazt a kiszerelést kapja. Szintén tréningben lévő, de kisebb
megterhelésben részesülő lovainknak prevenció jelleggel, kúraszerűen pedig a Cortaflex HA Regular
Solution-t adagoljuk.
Mindemellett rengeteg termékét kipróbáltam az Equine America termékeknek. ProPell Plust
rendszeresen adagolok egy-egy plusz kondícióra szoruló vagy éppen szőrváltásban lévő állatnak, Like

Ice nevű pakolást szinte minden, nagyobb megterhelésben részesülő lóra használok munka után,
versenyre sem megyek nélküle, valamint ilyenkor a téli időszakban Emune-t is etetek annak
érdekében, hogy még egy enyhe köhögés se lépjen fel egyik tréningezendő lovamnál sem. Ezek mindmind rendkívül hatékony termékek, nem kell várni a csodára, míg a többedik flakonnál hatni
kezdenek. Én személy szerint a prevencióra esküszöm, ezeknek a termékeknek a rendszeres, de
kúraszerű adagolásával elértem azt, hogy a tréningezendő állataim folyamatosan, maximális
teljesítményt tudnak nyújtani, mindezt kiváló munkakedvvel és frissességgel kombinálva! Szerintem
ez egy óriási érték annak a trénernek, aki ebből él. Egy trénernek a klientúrája a névjegye, beszéljünk
emberről vagy állatról, ahogy ők érzik magukat, az az én hozzáállásomat és nem utolsó sorban
hozzáértésemet tükrözi!
K: Mit javasolsz a lovasoknak, akik már tapasztalják lovaikon az ízületi
bántalmakat?
BD: Elsősorban mindenképp állatorvosi egyeztetést javaslok, hiszen
fontos a probléma pontos diagnosztizálása, hogy célzottan segíthessünk
a táplálék kiegészítőkkel. Az Equine America termékcsaládnak olyan
széles a repertoárja, hogy szinte bármilyen felmerülő problémára tud
kiegészítőt kínálni.
A magam részéről bátran elmondhatom, hogy a kíméletes és egyben
hatékony tréningünknek, valamint a Cortalfex és egyéb Equine America
termékeknek köszönhetően évek óta még minimális sántaság sem
jelentkezik, még komoly reining manővereket végző lovainknál sem!
Hosszú-hosszú évek óta nem kellett egyetlen megálmodott
versenyszereplésünkről sem lemondanunk!

